
1 

 

 

Studienævn for Sundhed og Teknologi 
 

Niels Jernes Vej 12, A5  
9220  Aalborg Ø 
Tlf. 9940 8008 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/ 

   
 

 
Indkaldelse til studienævnsmøde 28. januar 2022 kl. 09.00-12.00 
 
Sted: Fredrik Bajers Vej 7, E1-214 
 
SN medlemmer: Erika Spaich (EGS) 

Johannes Struijk (JJS) 
Steffan Wittrup McPhee Christensen (SWMC) 

 Steffen Frahm (KSF) 
 Nicklas Fleischer (NFL) (ST1 KA) 
 Trine Hagelskær Ebbesen (THE) (ST1 KA) 
 Katja Møller Jensen (KMJ) (ST5 BA) 

Aparna Banerjee (ABA) (ST3 BA) 
 

Observatører: Louise Pape-Haugaard (LPH), Vice-institutleder og studieleder,  
 SUND studievejledning,  
 Louise Juvoll Madsen, kvalitetsmedarbejder 
   
Sekretær og referent: Malene Møller Knudsen (MMK) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 221121 
3. Behandling af udkast til kvalitetsrapporter 
4. Behandling af status på handlingsplaner for uddannelser 
5. Behandling af censorkorps årsrapporter  
6. Evaluering af 2021 i studienævnet 
7. Godkendelse af mødeplan for E22 (datoer) 
8. Drøftelse af indførelse af karakterkrav (adgangskrav) på ST BA 
9. Drøftelse af evt. revision af studieordning for ST BA 
10. Nyt fra studievejledningen 
11. Meddelelser  
12. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
13. Merit, dispensationer og klager  

 
Links: semesterbeskrivelser, semester- og styringsgruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årshjul

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/Semesterbeskrivelser/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Regler+og+formularer/Eksamensplaner/
https://www.hst.aau.dk/digitalAssets/994/994664_aarsplan-sn-s-og-t-2021_godkendt.pdf


Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Studienævnet beslutter om referatet fra seneste møde kan godkendes. 
 
Bilag – referat fra møde 22. november 2021 
 
Ad 3. Behandling af udkast til kvalitetsrapporter 
Udkast til kvalitetsrapporter behandles på mødet. Studienævnet kan komme med kommentarer og/eller tilføjelser 
til det arbejde, som studienævnsformand og viceinstitutleder har lavet. 
 
Bilag:  

• Kvalitetsrapport for ST BA og KA  
o Bilag 2 Forskningsdækning for ST BA og KA 

• Kvalitetsrapport for KVT 
o Bilag 4 Konstituerende fagelementer mm. KVT 

• Kvalitetsrapport for MSK FYS 
o Bilag 4 Konstituerende fagelementer mm. MSK FYS 

• Datapakke ordinære uddannelser 
  
Ad 4. Behandling af status på handlingsplaner for uddannelser 
JJS præsenterer status og studienævnet bedes bidrage med idéer og forslag til tiltag. 
 
Bilag: 

• Handlingsplan for ST BA og KA 
• Handlingsplan for KVT 
• Handlingsplan for MSK FYS 
• Handlingsplan for MA i smertevidenskab 

 
Ad 5. Behandling af censorkorps årsrapporter 
Studienævnet har modtaget rapport for censorkorps for folkesundhedsvidenskab vedrørende masteruddannelsen 
i Smertevidenskab og skal behandle denne. Rapporter fra øvrige censorkorps behandles, når de modtages. 
 
Bilag: rapport fra censorkorps for folkesundhedsvidenskab 
 
Ad 6. Evaluering af 2021 i studienævnet 
Studienævnet laver en mundtlig evaluering af stort og småt. 
 
Ad 7. Godkendelse af mødeplan for E22 
MMK foreslår følgende datoer, som studienævnet evt. kommer med input til og derefter godkender. 
 
Tirsdag den 30. august 2022 
Onsdag den 28. september 2022 
Onsdag den 26. oktober 2022 
Tirsdag den 29. november 2022 
Onsdag den 14. december 2022 
Mandag den 30. januar 2023 
 
Ad 8. Drøftelse af indførelse af karakterkrav på ST BA 
 
Siden sidst dette er diskuteret i studienævnet, er der fremkommet data, som kan danne grundlag for en endelig 
beslutning. JJS præsenterer og beder om studienævnets input. 
 
Bilag: Oversigt over karakterer vs. frafald  
 
Ad 9. Drøftelse af evt. revision af studieordning for ST BA 
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Studienævnet skal drøfte om der er behov for ændringer af studieordning i forhold til nye rammer og nye 
faciliteter i den nye SUND bygning og om de ændringer, som er gennemført i seneste revision fra 2018 fortsat er 
hensigtsmæssige. 
 
Ad 10. Nyt fra studievejledningen 
SMJ fra studievejledningen fortæller kort om plan for præsentationer i forårssemestret – studienævnet giver 
input. 
 
Ad 10. Meddelelser 

• Udbud EVU – master i Smertevidenskab udbydes fra E22 
• Studieordning for Muskuloskeletal fysioterapi 2022 er godkendt og offentliggjort her 

https://studieordninger.aau.dk/Muskuloskeletalfysioterapi-Kandidat-Aalborg-Dansk-Candsan  
 
Ad 11. Eventuelt 
 
 
Ad 12. Lukket punkt 

• Gennemgang af sager siden sidst 

https://studieordninger.aau.dk/Muskuloskeletalfysioterapi-Kandidat-Aalborg-Dansk-Candsan
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